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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )11(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
ــد وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني،  م وبــارك علــى نبينــا حممى اهللا وســلالعــاملني، وصــل احلمــد هللا رب

  اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا ذا اجلالل واإلكرام.
، -صــلى اهللا عليــه وســلم-وكــان شــفيًقا حمبــا رحيًمــا بــالنيب  انتقلــت الكفالــة إىل عّمــه أيب طالــب،

صـلى -، اآلن كلمـا يتنقـل النـيب -عليـه الصـالة والسـالم-وعّمه أبو طالب رأى مـن بركـات النـيب 
قُــدم  ذاربكــة يف حياتــه، فكــان أبــو طالــب إمــن شــخص إىل آخــر يــتلمس هــذه ال -اهللا عليــه وســلم
من بينهم فيـأكلون ويشـبعون ويفضـل الطعـام،  -صلى اهللا عليه وسلم-وكان النيب الطعام ألبنائه 

عليـــه أفضـــل الصـــالة وأمت -وإذا مل يكـــن يقومـــون جياًعـــا، فبـــدأ يعلـــم ســـرا يف هـــذا النـــيب الكـــرمي 
  السالم.

األمـور الـيت معـه، وهـذه مـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-فأخـذ النـيب  قام أبـو طالـب يف رحلـة جتاريـة
، خـرج يف طريقـه إىل ُبصـرى مـن -صـلى اهللا عليـه وسـلم-يتوقف معها كثري ممن يطعنـون يف نبينـا 

"، فــرآهم ورأى عجًبــا، احبــري أحبــار النصــارى يُقــال لــه " ٍرب مــنأرض الشــام، فلمــا مــروا بصــومعة حلَــ
ا عليـه، فأرسـل ى أن غمامة تسري فوق رأس أحدهم، وأنه ملـا اسـتظل بشـجرة اصـرت أغصـاأر 

  هلم أنين قد صنعت لكم طعاًما فال يتخلفن أحد منكم.
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  ، فقالوا: واهللا يا حبرية أمرك عجب، كنا منر كثريًا وال تصنع لنا طعاًما!احبري اجتمعوا حىت أتوا إىل 
  قال: هو طعام صنعته لكم أريد أن ُأكرمكم به.
ــس؛ مل جيــد املعــامل وو  ــاس، تلمــيب أخــذ ينظــر يف النى اهللا عليــه وســلم-صــف الناملوجــود يف  -صــل

صلى اهللا عليه -اإلجنيل، ألن حىت اإلجنيل ألخري الذي مت اكتشافه وجدوه أنه قد أشار إىل النيب 
  وسلم.

  قال: هل بقَي منكم أحد؟
-لنـيب قالوا: مل يبَق إال غالم صغري تركناه يف رحالنا، وأخذوا يتالومون فيما بينهم كيف يرتكـون ا

  صلى اهللا عليه وسلم؟!
صـلى اهللا -وأخـذ حبـرية يتأمـل يف وجـه النـيب  -عليه الصالة والسـالم-فعند ذلك أرسلوا إىل النيب 

  فقال له: أسألك حبق الالت والعزى. -عليه وسلم
  قال: ال تسألين حبق الالت والعزى، واهللا ما كرهت شيًئا كرهي هلما.

من بـالالت والعـزى، ولكنـه رأى أـم إذا أراد أحـد أن يعـزم علـى أحـد فـإم يتحـدثون حبرية ال يـؤ 
  ذا القَسم، فكانت هذه أول آية.

-عن منامه، ماذا يـرى يف منامـه، وعـن أحوالـه؛ والنـيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فبدأ يسأل النيب 
 -صــلى اهللا عليــه وســلم-النــيب ، مث حســر عــن ظهــر البحــري يقــص اخلــرب  - عليــه وســلمصــلى اهللا

  فرآى خامت النبوة.
  ما هو خامت النبوة؟
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وإمنـا تنمـو  ،األيسـر مل تكـن معـه أثنـاء الـوالدة -صـلى اهللا عليـه وسـلم-حلمة ناتئة يف كتف النيب 
فكــان  -أو كمــا يف بعــض الروايــات: بــيض احلمامــة-شــيًئا فشــيًئا، وكانــت يف حجــم زر احلجلــة 

  عليه أفضل الصالة والسالم.-النبوة، ودليل على أن هذا هو حممد  هذا هو خامت
  فقال حبرية: أين أبو هذا الرجل الغالم؟
  قال عبد املطلب: أنا، لكنه ابن أخي.

  قال: نعم، ال ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا.
  نه.قال: ُعْد به إىل أرضه، فواهللا لئن رأت اليهود فيه ما رأيت ليقتلو 

ــة، وكانــت هــذه أيًضــا عالمــة علــى أن النــيب  ابــن فخشــي أبــو طالــب علــى أخيــه وأعــاده إىل مك-
  سيكون له شأن عظيم. -صلى اهللا عليه وسلم
  حلة؟يف هذه الر  -صلى اهللا عليه وسلم-كم كان عمر النيب 
  قيل: تسع سنوات.

  وقيل: اثنا عشر عاًما.
ــد  يقــول املستشــرقون: إن هــذا الــدين ى اهللا عليــه وســلم-الــذي أتــى بــه حمممل يــأِت بــه مــن  -صــل

  ، وإمنا تلقفه من اليهود والنصارى، مث ألف هذا القرآن وقدمه للناس.-جل وعال-عند اهللا 
ـــذين  وهـــذه مـــن املصـــائب العظيمـــة، ومـــن املطـــاعن الـــيت جتـــدوا منتشـــرة يف كتـــب املستشـــرقني ال

  ه الصالة والسالم.علي-يطعنون يف سرية النيب 
حـىت  - عليـه وسـلمصـلى اهللا-وحنن جنيبهم بكل سـهولة ونقـول هلـم: كـم املـدة الـيت قضـاها النـيب 

  هذا العلم العظيم الذي قدمه لنا؟ احبري يتعلم من 
  يقولون: فبقي ساعة على طعام. هذا واحد.
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  صلى اهللا عليه وسلم؟-كم كان عمر النيب 
   يتجاوز الثانية عشرة من عمره.كان عمر النيب ال

كــان أميــا ال يقــرأ وال يكتــب، فكيــف لــه أن يأخــذ هــذا   -صــلى اهللا عليــه وســلم-الثالــث: النــيب 
  العلم من هؤالء القوم؟

 ـريانية، األمر الرابع: اإلجنيل يف ذلك الزمان مل يكن موجـوًدا باللغـة العربيـة، وإمنـا كـان ُيكتَـب بالس
صـلى -، فكيـف يُقـال إن النـيب -صـلى اهللا عليـه وسـلم-لعرب حىت يأخـذه النـيب ومل يوجد بلغة ا
-الراهـب أو بغـريه  اببحـري هـذا الـدين مـن خـالل اتصـاله  أخذ هذا العلـم وأخـذ -اهللا عليه وسلم

  كما سيأيت بإذن اهللا جل وعال؟
  عزوجل.-فهذا الدين هو من عند اهللا 

ا فيمــا يتعلــق حبادثــة شــق الصـدر، تعلمــون حادثــة شــق الصــدر طبًعـا مــن مطــاعن املستشــرقني أيًضـ
  حصلت للنيب مرتني:

  املرة األوىل: يف بادية بين سعد. -
حباجـة إىل يئـة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-واملرة األخرى: كانت قبل حادثة اإلسراء، ألن النيب  -

عليــه -ة شــق صــدر النــيب جديــدة حينمــا حيضــر يف امللكــوت األعلــى، فحــدثت مــرة أخــرى حادثــ
  فهذه أيًضا كانت من املعامل. -أفضل الصالة وأمت السالم

، وال يوجد طبًعا املستشرقني يقولون: ال يوجد شيء امسه شق الصدر، ألنه ال يوجد مستشفيات
، وال يوجـد تعقـيم، ويأخـذوا مبـوازين أهـل الـدنيا؛ ولألسـف أن بعـض نو جراحـأطباء، وال يوجد 

مثـل هيكـل أيًضـا وقـع يف هـذا  -صلى اهللا عليه وسـلم-وبعًضا ممن كتب يف سرية النيب  املسلمني
  اخلطأ ويقول: إن مثل هذه الروايات ال تقبل التصديق.
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 َقَضـى ِإَذا ُمْؤِمنَـةٍ  َوَال  ِلُمـْؤِمنٍ  َكـانَ  َوَمـا﴿ -صـلى اهللا عليـه وسـلم-نقول: هذا أمـر أتـى بـه النـيب 
  .]36[األحزاب:  ﴾َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخيَـَرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللهُ 

صلى -، كيف كان النيب -صلى اهللا عليه وسلم-عن شباب النيب  -أيها اإلخوة-نتحدث اآلن 
  يف شبابه؟ -اهللا عليه وسلم

يف شـبابه أن يفعـل مـا يفعلـه النـاس يف  -وعالجل -قد محاه اهللا  -عليه الصالة والسالم-فالنيب 
  عليه أفضل الصالة والسالم.-عمره 

مل يُعَهد عن  -جل وعال-فأوًال: يف بيئة وثنية يعبد الناس فيها األشجار واألحجار من دون اهللا 
ـــالة-أنـــه ســـجد لصـــنم، أو أنـــه عبـــد وثًنـــا  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-النـــيب  عليـــه أفضـــل الص  وأمت

  السالم.
فلمــا  -صــلى اهللا عليــه وســلم-يقــول: مــررت مــع النــيب  -رضــي اهللا عنــه-ويــروي زيــد بــن حارثــة 

  .»ال متسه«صلى اهللا عليه وسلم: -مررنا بإيساف ونائلة مسسته بيدي، فقال النيب 
ـــد مـــن أمـــِر النـــيب  أن أتأك ى -يقـــول: فطُفنـــا أخـــرى، فلمـــا مـــررت بـــه أردتاهللا عليـــه وســـلمصـــل- 

  . »؟!أمل تُنهَ «عليه الصالة والسالم: -فوضعته يدي عليه، فقال 
ــالم-وكــان  ــالة والس ــدق وعلــى األمانــة وعلــى العفــاف،  -عليــه الص قــد تــرىب بــني قومــه علــى الص

ـة الـذي تشـرئب األعنـاق إىل قـيمهم وإىل مبـادئهم  وكان مـن فتيـان مك- ـالة وأمتعليـه أفضـل الص 
  السالم.

عشرون عاًما كان أبرز األحداث الـيت حـدثت:  -صلى اهللا عليه وسلم-حينما أصبح عمر النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم.-ما يسمى حبلف الفضول، وقد شارك فيه النيب 

  ما هو حلف الفضول؟
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بـن وائـل،  أتى رجل مـن زبيـد مـن أرض اليمـني ومعـه بضـاعة يبيعهـا يف مكـة، فشـراها منـه العـاص
فأخــذها وبــدأ مياطلــه يف مثنهــا حــىت منعــه، فقــام هــذا الزبيــدي علــى جبــل أيب قبــيس يقــول شــعًرا، 

  يقول:
  ببطن مكة ناء الدار والنفر    يا آل فهر ملظلوم بضاعته

  يا للحرام وبني احلجر واحلجر    وحمرم أشعث مل يقض عمرته
  جر الدنسوال حرام لثوب الفا    إن احلرام ملن متت كرامته

  
  وقال: واهللا ما هلذا مرتك. -صلى اهللا عليه وسلم-فسمعه الزبري بن عبد املطلب عم النيب 

فذهب إىل عبد اهللا بن جدعان، فصنع طعاًما هلم، واجتمع بنو زهرة وبنو هاشم وبنو تـيم الـذي 
ا أن يُعيــدوا فتعاهـدوا وتواثقــو  -رضــي اهللا عنــه-ينتسـب إلــيهم الصــحايب اجلليـل أبــو بكــر الصـديق 

فذهبوا إىل العاص بن وائل فأخـذوا حـق هـذا الزبيـدي وأعـادوه إليـه،  -إىل أهله-احلق إىل نصابه 
  فُسمي ذلك احلِلف حلف الفضول، قالوا: ألم دخلوا يف فضول من األمر.

  فقال الزبري بن عبد املطلب:
  أال يقيم ببطن مكة ظامل    إن الفضول تعاقدوا وتعاهدوا

  فاجلار واملعرت فيها سامل    تعاهدوا وتواثقواأمر عليه 
  

لقد ُدعيُت إىل حلف الفضول يف دار عبـد اهللا «يقول:  -صلى اهللا عليه وسلم-وهلذا كان النيب 
مــا شــهدت حلًفــا لقــريش إال ِحلــف املطيبــني، ومــا أحــب ان يل بــه محــر «، يقــول: »بــن جــدعان

  .»النعم وأين نكثته
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لعلمــاء: إنــه جيــوز للمســلمني أن يــدخلوا مــع غــري املســلمني يف حتالفــات تقــيم العــدل وهلــذا يقــول ا
بــني النــاس، فلــو أتــى إىل دولــة غــري مســلمة وإىل دولــة أخــرى مســلمة وقــالوا: نريــد أن نتعاهــد وأن 
نتواثق أن نقيم العدل؛ فهنا العدل مطلب شرعي، وهو مقصد عظيم من املقاصد اليت دعـا إليهـا 

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللهَ  ِإن ﴿ -ى اهللا عليه وسلمصل -نبينا    .]90[النحل:  ﴾َواْإلِ
، »مـــا شـــهدت حلًفــا لقـــريش إال ِحلـــف املطيبـــني«يقـــول:  -صـــلى اهللا عليـــه وســلم-فكــان النـــيب 

مـــن  ينكثـــه، وهـــذا -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويقـــول: ال أمتـــىن أن يكـــون يل محـــر الـــنعم وأن النـــيب 
  يدل األمة عليها. -صلى اهللا عليه وسلم-املعاين العظيمة اليت كان النيب 

ـــالم-النـــيب  ـــالة والس ـــه الص ـــه ينتســـب إىل أســـرة عظيمـــة كنســـب وشـــرف، لكـــن  -علي ال شـــك أن
  ماذا قال؟ -عليه الصالة والسالم-بعضهم ال جيدون املال، يعين النيب 

ى مــــن إبــــراهيم إمساعيـــل، واصــــطفى مــــن بـــين إمساعيــــل كنانــــة، اصـــطف -عزوجــــل-إن اهللا «قـــال: 
واصطفى مـن بـين كنانـة قريًشـا، واصـطف مـن قـريش بـين هاشـم، واصـطفاين مـن بـين هاشـم، فأنـا 

  .»خيار من خيار
، لكن هذا األمـر ال ]124[األنعام:  ﴾ِرَسالََتهُ  َيْجَعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اللهُ ﴿يقول:  -جل وعال-واهللا 

ـــالم-كـــان صـــاحب مـــال، فكـــان   -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-النـــيب  يعـــين أن ـــالة والس عليـــه الص- 
  برعي الغنم. -عليه الصالة والسالم-يعمل، فعمل 

  .»ما من نيب من األنبياء إال وكان يرعى الغنم«عليه الصالة والسالم: -يقول 
  قالوا: وأنت يا رسول اهللا؟

  .»م ألهل مكة على قراريطحىت أنا، كنت أرعى الغن«قال: 
  حلَِكٍم عظيمة: -عليهم الصالة والسالم-كاألنبياء و 



  8Page: 

: تدرم على الشفقة، وعلى الرمحة، وعلى سياسة األمـور، وعلـى رد البـاغي، وزجـر العـادي؛ أوًال 
الة عليـه الصـ-قـال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-وهلذا ملا اختصم أهـل اإلبـل وأهـل الغـنم أمـام النـيب 

  .»الفخر واخليالء يف أهل اإلبل، والشفقة والرمحة والسكينة يف أهل الغنم«والسالم: 
 -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بالتجـــارة، فكـــان يعمـــل  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-أيًضـــا عمـــل النـــيب 

  مضاربًا يف أموال الناس.
  ابه أمجعني.وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصح

 


